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I. Cele szkolenia

Szkolenie odbyło się 25 sierpnia 2022 r. w godzinach 9:00-16:00. Uczestniczyła w
nim młodzież w wieku 12-19 lat, która zamieszkuje 6 spośród 11 gmin, które obejmuje
działalność LGD Trakt Piastów.

Celem warsztatu, było zaprojektowanie prototypów (miejsc, przedmiotów,
rozwiązań), które wynikają z potrzeb osób uczestniczących w warsztacie. Wypracowane
rozwiązania będą w przyszłości zasilały strategię działania LGD i służyły do planowania
przestrzeni i infrastruktury dla młodzieży, sprzyjającej aktywnemu korzystaniu z niej.
Warsztat został przeprowadzony metodą design thinking ze szczególnym uwzględnieniem
etapu empatyzacji, wypracowywania rozwiązań i prototypowania.
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Metoda design thinking jest podejściem, sposobem myślenia, które sprzyja tworzeniu
nowym rozwiązań, jednocześnie jest poparta analizą i zrozumieniem potrzeb użytkowników,
czyli osób korzystających z projektowych rozwiązań. DT jest procesem projektowania
użytecznych produktów, która mają dostarczyć nowej wartości ludziom. Etapy procesu DT
zakładają eksplorację wielu pomysłów z różnych perspektyw (myślenie konwergencyjne),
przy jednoczesnej syntezie (myślenie dywergencyjne) zgromadzonych wniosków, tak aby
dotrzeć do konkretnych rozwiązań. Do etapów metody zaliczamy: odkrywanie, definiowanie
wyzwania, tworzenie rozwiązania, prototypowanie i testowania oraz planowanie wdrożenia.
Metoda jest dynamiczna, kreatywna i atrakcyjna, dlatego jest świetnym narzędziem pracy z
młodymi ludźmi, którzy chętnie dzielą się twórczym podejściem i nieszablonowymi
pomysłami oraz wzbogacają ją perspektywą swojego pokolenia.

II. Przebieg i program szkolenia

Program szkolenia został dostosowany do potrzeb uczestników i organizatorów.
Trenerki zrealizowały następujące etapy:

Etap I: Integracja - zapoznanie z celami warsztatu, poznanie się grupy.

Etap II: Wydobycie potrzeb osób uczestniczących w warsztacie na poziomie indywidualnym i
przełożenie ich na potrzeby młodzieży zamieszkującej tereny gmin należących do obszaru,
jaki obejmuje działalność LGD Trakt Piastów - tworzenie persony.

Etap III: Rozwiązania – szukanie rozwiązań, aby odpowiedzieć na zdiagnozowane potrzeby,
generowanie pomysłów na przestrzenie, aktywności. Grupowanie rozwiązań na matrycy
pomysłów.

Etap IV: Wybór rozwiązania do prototypowania. W zależności od ilości propozycji następuje
wybór rozwiązań do kolejnego etapu, czyli prototypowania i podział na grupy w zależności
od preferencji uczestników.

Etap V: Tworzenie prototypu - Osoby prowadzące pokazują prezentacje o prototypowaniu z
przykładami i przekazują grupom wytyczne do tworzenia prototypu (instrukcja/karta
konceptu) oraz przydatne materiały. Osoby uczestniczące w grupach tworzą prototypy.

Etap VI: Prezentacja prototypów i podsumowanie

III. Persony - co młodzież mówi o sobie

Każda osoba uczestnicząca w warsztacie wypełniając kartę autorefleksji, pracowała
najpierw nad określeniem własnych potrzeb, analizowała siebie, swoje nawyki, miejsca
aktywności, wartości, marzenia. Był to etap pierwszego spojrzenia na swoje potrzeby, także
w kontekście zamieszkiwanej miejscowości i zobaczenia jak młodzi funkcjonują na co dzień.
Refleksja dotyczyła obszarów takich jak: zainteresowania, mocne strony, trudności,
codzienność, czas wolny, marzenia, wartości, szkoła, okolica, podróże i inspiracje.
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Poniżej przedstawiamy przykładowe profile uczestników warsztatów na podstawie kart
autorefleksji:

1. Twoja miejscowość: Grabowo Gmina Trzemeszno - Martyna

Lubię w sobie swój charakter, a moją mocną stroną jest samodyscyplina, która
pomaga mi dotrzeć do moich celów. Zniechęcają mnie niektórzy ludzie, mam trudności z
komunikacją. Na co dzień oglądam seriale, spędzam czas ze znajomymi, rozwijamy pasję,
czuję się dobrze na sali treningowej, nie ruszam się z domu bez telefonu. Marzę by osiągnąć
każdy swój cel. Widzę siebie za parę lat, jak osiągam cele w swych pasjach. Jest dla mnie
ważne to, by trzymać blisko ludzi mnie otaczających i spełnienie marzeń. Miejsce, które
lubię w okolicy to lodowisko oraz sala treningowa, natomiast nie lubię placów do jazdy z
kamyczkami.
Brakuje mi komunikacji miejskiej. Najczęściej bywam w Wydartowie i tam gdzie mogę
rozwijać swoją pasję jazdy na rolkach.
Chciałabym odwiedzić Stany Zjednoczone, lubię spędzać czas w Chorwacji.

2. Twoja miejscowość: Wydartowo - Olga

Mój znak rozpoznawczy to: animator, muzyka, problemy innych, doradzanie i tatuaże. Moje
mocne strony: cierpliwość, spokój, poczucie humoru, spontaniczność, kontaktowość.
Denerwuje mnie budzik, jestem czasami za szczera i wstydliwa. Codziennie sprzątam dom,
wychodzę ze znajomymi, śpiewam. Lubię spędzać czas aktywnie kreatywnie, z chłopakiem,
z rodziną, dziećmi. Marzę o pracy animatora, o życiu bez chorób, pracy z dziećmi za
granicą. Moja szkoła jest: ciekawa, pełna możliwości. Lubię w mojej okolicy jezioro w
Lublińcu. Brakuje mi komunikacji miejskiej.

3. Twoja miejscowość: Waliszewo - XX
Interesuje mnie mechanika pojazdowa, lubię piłkę nożną. Moim znakiem rozpoznawczym
jest mój śmiech. Lubię w sobie to, że jestem asertywny i potrafię być samodzielny. Mam
trudność z gimnastyką i rozciąganiem swojego ciała. Nie lubię uczyć się na siłę, więc mam z
tym problem. Lubię przejażdżki rowerowe po okolicach, zwiedzać, jeżdżę skuterem, w ten
sposób odkrywam nowe miejsca. Marzę o tym, by ścigać się na wyścigach samochodowych,
zostać drifterem lub tworzyć muzykę. Ważne są dla mnie relacje z bliskimi i wzajemny
szacunek. Moja szkoła jest stara i nudna, ale lubię do niej chodzić ze względu na znajomych
i możliwość opuszczenia jej w trakcie przerw. W mojej okolicy podobają mi się lasy w stronę
Stawna oraz plac zabaw w Waliszewie i boisko w Sławnie. Brakuje tam jednak porządnych
bramek i urządzeń siłowych. Chciałbym, aby pojawiła się droga rowerowa między Sławnem
a Komorowem. Chciałbym odwiedzić kanion w Kolorado. Lubię spędzać czas w Gnieźnie i
Skiereszewie.

4. Twoja miejscowość: Modliszewo - XX
Mój znak rozpoznawczy -OSP Modliszewo, mocna strona komunikatywność, mam trudność
z tym, że się szybko denerwuje. Na co dzień spotykam się ze znajomymi, moje marzenia
JRG Gniezna, ważna jest dla mnie straż. Plusy w mojej miejscowości: remiza, jezioro,
altanka. Minusy - brak sklepu.
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5. Twoja miejscowość:  Pobiedziska - Damian
Lubię rozmawiać o giełdzie, technologii i ekonomii. Mam wiedzę z różnych dziedzin. Lubię
spędzać czas na przeglądaniu internetu, zdobywaniu wiedzy lub pracy nad projektem.
Marzę o kolejnych wakacjach. W przyszłości widzę siebie w roli przedsiębiorcy. Moja szkoła
jest nudna i spokojna. W mojej miejscowości lubię supermarket, brakuje mi miejsc spotkań
ze znajomymi.

6. Twoja miejscowość:  Waliszewo - Rafał

Moim znakiem rozpoznawczym jest styl mówienia, sport: piłka, żużel. Lubię w sobie
pewność siebie, moją mocną stroną jest matma, historia, zarządzanie finansami. Mam
trudność z przyznawaniem się do błędów. Codziennie czytam informacje ze świata. Lubię
spędzać czas jeżdżąc rowerem z rodzicami i bratem, rozmawiając z koleżankami i kolegami.
Marzę o spokojnym dożyciu do sędziwego wieku, ważną wartością jest rodzina. Moją
przyszłość widzę jako prawnik lub nauczyciel matmy lub historii. Moja szkoła jest mała,
przytulna, katolicka, polskojęzyczna. Lubię w niej to, że jest niezbyt duża. Lubię mój dom i
jezioro. Nie lubię głośnych, hałaśliwych miejsc. Brakuje mi ścieżek rowerowych w okolicy.
Najczęściej bywam na świeżym powietrzu. Chciałbym odwiedzić Chorwację, Egipt, Australię
i USA.

7. Twoja miejscowość: Modliszewo - XXX
Mój znak rozpoznawczy to straż pożarna. Moja mocna strona to inteligencja. Codziennie
wychodzę z psem, gram w gry, spotykam się ze znajomymi. Moja przyszłość to edukacja
pożarnicza i praca w firmie mamy. Lubię plac w Modliszewie i Głębocku, brakuje mi stawu,
żeby łowić ryby. Najczęściej bywam w domu i na placu w Modliszewie. Chciałbym pojechać
do Tokio.

8. Twoja miejscowość: Modliszewo - XXX
Moje tematy to straż pożarna OSP Modliszewo, moją mocną stroną jest wiedza o
pożarnictwie. Codziennie: granie ze znajomymi, spotkania z nimi, spanko. Lubię grać ze
znajomymi. Marzę o pracy w JRG-1 Gniezno, chcę skończyć szkołę. Ważna jest dla mnie
edukacja i straż. Lubię w mojej okolicy: plac Modliszewo, działka Kowalewo, dom, remiza.
Brakuje mi sklepu, czystego stawu. Chciałbym zwiedzić Skandynawię.

9. Twoja miejscowość:  Imielno - Sophie
Lubię rozmowy o książkach, moim znakiem rozpoznawczym jest paprotka i kwiatki.
Interesuję się naturą, literaturą i Marvelem. Lubię w sobie fakt, że być może jestem
indywidualistką to gdy poznam fajnych ludzi to lubię z nimi pracować. Jestem
perfekcjonistką. Zniechęca mnie brak komunikatywności pomiędzy ludźmi gdy się pracuje w
grupie. Codziennie czytam książki, słucham muzyki, wychodzę z psem, tańczę do piosenek
Abby. W czasie wolnym chodzę na spacery do lasu z mamą, aby odpocząć od technologii.
Marzę o równości oraz zrozumieniu, o tym aby pomagać ludziom dzięki rozmowom i terapii.
Widzę siebie jak psychologa lub pedagoga. Moja szkołą jest fajna, nie czułam się w niej
nigdy odtrącona. Lubię swój las, który jest za domem oraz jezioro, przy którym czuję się
swobodnie. Nie lubię hałasu, który dobiega ze żwirowni od czasu do czasu. Chciałabym
odwiedzić Norwegię i Grecję.

4



10. Twoja miejscowość: Gowarzewo - Maja
Lubię malować paznokcie, gotować, zdrowe odżywianie. Znak rozpoznawczy - porządek.
Moje mocne strony to odpowiedzialność i sumienność, jestem perfekcjonistką. Zniechęcam
się podczas nauki historii, mam trudność z otwieraniem się na ludzi. Lubię słuchać muzyki,
spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi. Marzę o wyjechaniu kiedyś za granicę. Ważna jest dla
mnie rodzina i spełnianie marzeń. Lubię okolicę w której mieszkam, ponieważ jest spokojna.

11. Twoja  miejscowość: Pobiedziska - Mikołaj
Tematy, które lubię to rynki finansowe, rozwój osobisty. Mój znak rozpoznawczy długie włosy.
Moje mocne strony: samodyscyplina, automotywacja. Uczę się, czytam, projektuję. Gram w
pokera z każdym kto umie. Wszędzie czuję się dobrze. Moje marzenia to wolność,
niezależność i zobaczenia kangura. W mojej miejscowości brakuje mi Żabki.

W Załączniku nr 1 znajdują się przykładowe karty autorefleksji.

Po przyjrzeniu się swoim potrzebom, grupy uczestników dokonały analizy na temat
punktów wspólnych i charakterystycznych, co jest ważne i czego może brakować ich
rówieśnikom. Uczestnicy przygotowali w grupach mapę empatii - charakterystykę młodzieży,
opierającej się na poniższych pytaniach i kategoriach:

- Co robimy często? Przyzwyczajenia i nawyki,
- Co lubimy? Zachwyty i zainteresowania,
- Czego potrzebujemy? Czego chcemy? Pragnienia,
- Co nas denerwuje? Czego nam brakuje? Frustracje,
- Przeszłość: Jakich wartościowych/ciekawych rzeczy doświadczyłeś/aś w

innych miejscach (poza miejscem zamieszkania)?
- Przyszłość: Co by sprawiło, że chcielibyśmy tu zostać/wrócić/działać/

zakładać biznes/pracować?

Przedstawiamy zebrane odpowiedzi w podziale na wymienione kategorie:

1. Co robimy często? - Przyzwyczajenia i nawyki:
- spotykamy się ze znajomymi;
- spędzamy czas w spokojnych miejscach w terenie
- opiekujemy się zwierzętami,
- hodujemy rośliny,
- spędzamy czas w domach, na boiskach, w altankach, jeździmy do miasta,
- jeździmy rowerem;
- spędzamy czas z najbliższymi i aktywnie

.
2. Co lubimy? - Zachwyty i zainteresowania:

- uprawianie sportu;
- rozwój;
- działalność na rzecz społeczności;
- dobra komunikacja (z innymi ludźmi);
- czytanie książek;
- spacery (ze znajomymi, z psem);
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- jazda na rowerze, na hulajnodze;
- wypad nad jezioro;
- kiedy widzimy, że nasze działania mają wpływ na innych.

3. Czego potrzebujemy? Czego chcemy? - Pragnienia:
- więcej miejsc do spędzania czasu, spotkań, zadaszonych - kilka razy

pojawiała się ta odpowiedź;
- parku;
- miejsc do realizowania swoich zainteresowań (skatepark, boiska)  - kilka razy

pojawiała się ta odpowiedź;
- sklepu spożywczego;
- lepszej komunikacji, autobusowej, więcej połączeń - kilka razy pojawiała się

ta odpowiedź
- ścieżki rowerowej;
- boisk (więcej ilościowo i więcej rodzajów jak np. do piłki nożnej, do siatkówki);
- spokoju, ciszy, przestrzeni;
- ławek z kontaktami na przystankach.

4. Co nas denerwuje? Czego nam brakuje? - Frustracje:
- brak komunikacji miejskiej;
- brak drogi asfaltowej, brak lepszej jakości dróg (utwardzenie);
- brak szacunku do miejsc publicznych;
- brak szacunku do natury;
- mentalność ludzi  - traktowania nas jak “patologię” i braku szacunku do tego,

co wspólne, a to ciężko zmienić;
- duża ilość śmieci, sąsiedzi palący plastikiem;
- brak ścieżki rowerowej;
- brak sklepów;
- brak miejsc do spotkań.

5. Przeszłość: Jakich wartościowych/ciekawych rzeczy doświadczyłeś/aś w
innych miejscach (poza miejscem zamieszkania)?

- przestrzeni w ogólnodostępnym budynku;
- możliwość spotkania ciekawych ludzi z pasją;
- ciekawych zajęć np. muzycznych, tanecznych, dot. rzeźby, technologii;
- fajne festyny, koncerty, miejskie/wiejskie imprezy z ciekawymi atrakcjami (np.

tor przeszkód) z dostosowaniem do potrzeb, np. wystarczającą liczbą miejsc
parkingowych;

- dobra promocja ciekawych wydarzeń, różnymi sposobami;
- brak tematów tabu;
- punktu widzenia młodych, nie patrzy się na to, co interesuje młodych (np. w

kontekście planowania wydarzeń w miejscowościach czy spotkań w
instytucjach publicznych);

- w większych miastach jest więcej inicjatyw, projektów, konkursów, lepszy
przepływ informacji;

- ludzie często nie korzystają z tego co mają;
- więcej koszy na śmieci;
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- zadaszona altanka - fajnie by było gdyby pojawiały się w większej ilości
miasteczek (w mniejszych miejscowościach);

- czyszczenie rowów przy drodze, koszenie trawy;
- szacunek do mienia publicznego;
- lepsza, rozbudowana komunikacja;
- możliwość wykorzystania różnych instytucji (hal, sal) so samorealizacji;
- rozbudowana komunikacja rowerowa.

6. Przyszłość: Co by sprawiło, że chcielibyśmy tu zostać/wrócić/działać/ zakładać
biznes/pracować?

- prowadziłbym biznes, gdyby tu była moja grupa docelowa;
- szanse na rozwój;
- wsparcie dla przedsiębiorców;
- zmniejszenie opodatkowania;
- więcej miejsc pracy;
- więcej organizacji wspierających nowe branże, wspomagających nowe

biznesy;
- nieocenianie powierzchowności;
- aktualizacje programów szkolnych;
- segregację odpadów;
- większa atrakcyjność mniejszych miejscowości, dużo fajnych akcji (rozrywka -

wydarzenia - więcej obiektów typu sklepy, gastronomia);
- pojawienie się agroturystyki;
- zostałbym/zostałabym ze względu na spokój i ciszę;
- ze względu na dużo wolnej przestrzeni;
- rodzina, bliscy;
- praca blisko.

W Załączniku nr 2 znajdują się zdjęcia odpowiedzi zebranych na powyższe pytania
(mapa empatii).

Podczas rozmów omawiających i pogłębiających zebrane przez uczestników na mapie
empatii odpowiedzi, pojawiały się również konkretne potrzeby związane z poszczególnymi
miejscowościami, np. brak miejsc dla młodzieży w Trzemesznie, potrzeba sklepu
zlokalizowanego w Modliszewie, potrzeba poprawy komunikacji autobusowej w
następujących miejscowościach - Trzemeszno, Mielenko, Kłecko, Modliszewo, Imielno,
Waliszewo.

Z pierwszych odpowiedzi, które pojawiały się na tym etapie wynika, że młodzież najbardziej
lubi spędzać czas razem przeważnie w różnych miejscach na świeżym powietrzu, lubi
uprawiać sport (np. jeździć na rowerze) i opiekować się zwierzętami i roślinami. Na tym
etapie widoczne były potrzeby i braki przestrzeni do spędzania czasu wolnego i rozwoju -
zadaszonych miejsc do spotkań, parków, boisk, ścieżek rowerowych, ławek, ale również
infrastruktury typu sklepy, lepsze drogi utwardzone, dobra komunikacja miejska w małych
miejscowościach. Uczestnicy również wyrażali swoją frustrację związaną z
nieposzanowaniem wśród ludzi własności publicznej i natury.
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IV. Mapowanie okolicy

Kolejnym etapem warsztatu było mapowanie własnych okolic - terenów zamieszkałych przez
młodzież. Uczestnicy w grupach ze swoich rejonów tworzyli mapy własnych miejscowości, a
następnie zaznaczali na nich ulubione miejsca, problemy i trudności oraz braki, a także
lokalizowali przyjaznych dorosłych i głosy, jakie o sobie jako młodzieży słyszą od innych.
Następnie każda grupa prezentowała swoją mapę. W załączniku nr 3 znajdują się
wszystkie mapy i przybliżone fragmenty map, które pozwalają na dokładniejsze
odczytanie szczegółów. Poniżej mapy, jakie stworzyli uczestnicy, z krótkimi opisami.

1. Gmina Gniezno

Na mapie poza charakterystycznymi punktami jak drogi, tereny mieszkalne, dwie
restauracje, szkoła, sklep i teren kościoła grupa oznaczyła kolorem pomarańczowym swoje
ulubione miejsca, czyli remizę, boisko, altankę i plac. Grupa podczas prezentacji wskazała,
że najbardziej lubi się spotykać w altance i remizie. Jako sojuszników wskazują m. in.
rodziców. Brakuje im sklepu w Modliszewie.
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2. Gowarzewo - Gmina Kleszczewo

W Gminie Kleszczewo w Gowarzewie charakterystycznymi punktami zostały oznaczone
kościół, kaplica, dwa sklepy, orlik i OSP. Jako ulubione miejsca został oznaczony na mapie
dom i orlik. Problematyczne miejsce znajduje się przy jednej z dróg głównych. Podczas
prezentacji została podkreślona duża ilość sklepów, obecność ścieżki rowerowej. Plac
zabaw, boisko, siłownia i altanka oraz duży teren z trawą - czyli Orlik został określony jako
fajne i przyjazne miejsce.

3. Kłecko
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Grupa oznaczyła charakterystyczne dla nich punkty - świetlicę, kościół, górkę Waliszewską,
tereny rekreacyjne, jezioro Lednickie, agroturystyki, przystanki i rzeźbę karczmarza z
Waliszewa. Kolorem różowym oznaczyła własne pomysły na nowe projekty, takie jak
powstanie sieci gazowej i światłowodu, sklepu, świetlicy z boiskiem i ścieżki rowerowej.
Podczas prezentacji jako ulubione miejsce wskazali lasy, w których można posiedzieć i teren
rekreacyjny. Przyjazna dorosła osoba to dla nich pani sołtys.

4. Łubowo

W obrębie tej gminy zostały przedstawione miejscowości Mielenko i Imielno. W Mielenku
miejscami spotkań są plac zabaw i boisko. Jezioro Lednickie również jest atrakcyjnym
miejscem do spędzania czasu, ale został podkreślony brak ratownika, co obniża
bezpieczeństwo miejsca. To co wg grupy mogłoby tu powstać to skate park i sklep.
Sojusznikiem młodzieży również jest tu pani sołtys. Imielno zostało przedstawione w
podziale na starą i nową wieś. W nowej są asfalty, natomiast w starej brakuje utwardzonej
drogi, jest jedynie piaskowa. Podczas prezentacji padł pomysł, by zamiast ścierniska
powstał plac zabaw. Na boisku przeszkadza brak porządku. Grupa wskazała także na brak
miejsca do spotkań, ale szczególnie brak komunikacji miejskiej, by dojechać do innych
miejscowości.
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5. Pobiedziska

Jako ulubione miejsca w Pobiedziskach uczestnicy wskazali jezioro, rynek i skate park, a
także bibliotekę i POK. Podczas prezentacji wymienili również kawiarnię i jeziora jako
miejsca spotkań. Problemami są dla nich tłok przy jeziorze i brak poszanowania natury,
śmieci. Brakuje im świetlicy lub innego miejsca, gdzie będą wspierani i będą mogli miło
spędzić czas, takiego, gdzie można posiedzieć niezależnie od pogody, jest wolne i
udostępnione. Brakuje miejsc do posiedzenia spokojnie w naturze, chcieliby parku
miejskiego. Jezioro jest dla nich miłym miejscem i doceniają ławeczki. Z braku miejsca do
siedzenia pod zadaszeniem, gdy nie ma targowiska (czyli inne dni niż środa i sobota),
młodzież chętnie przesiaduje na terenie targowiska, zatem jest potrzeba w tej okolicy
zadaszonego miejsca do spędzania czasu dla młodych.
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6. Trzemeszno

Na mapie Trzemeszna grupa oznaczyła charakterystyczne dla nich punkty, czyli jezioro,
parki, place, bloki, halę OSiR, boisko, sklep, targi, dom kultury, kebab i perony oraz aleję.
Oznaczone “serduszkami” jako lubiane miejsca zostały park obok sklepu Biedronka, boisko,
plac rowerowy, scena, plac Kilińskiego, kebab i park “Trójkąty”. Lubią również drogę do
peronu. Park obok sklepu Biedronka jest wg nich przyjemny, pojawia się tam dużo starszych
osób i młodzieży. Targ i park “Wojciecha” są dla nich problematyczne, trudne ze względu na
konflikty pojawiające się w tych miejscach, podobnie bloki nie są atrakcyjnymi, przyjemnymi
okolicami. Boisko i hala są dla nich dobrymi miejscami. Jako problem wskazali brak
autobusów - dobrej komunikacji. W okolicach jeziora brakuje altanek i ławeczek, ale ważne
byłoby wówczas, by ktoś dbał o porządek. Park Baba jest dla nich ciekawy ze względu na
wydarzenia jak Festiwal Kolorów, ale jest wg grupy dużo niezagospodarowanej przestrzeni
na tym terenie. Plac Kilińskiego uczestnicy docenili ze względu na dużą ilość roślin i dobre
oświetlenie. Grupa określiła również głosy dorosłych o młodzieży jako “dzieci bez pasji,
telefony, bez ambicji”. Jedna z uczestniczek skomentowała to tak, że nie mają miejsca, by
się realizować.

Podsumowując tę część - każda z grup przedstawiła ulubione miejsca do spędzania czasu i
swoje potrzeby w obrębie zamieszkiwanych terenów. Patrząc na te sześć grup widać, że
każda z gmin ma inne potrzeby i braki, ale to co wspólne i się powtarza, to potrzeba miejsc
do spędzania wolnego czasu zarówno na powietrzu, jak i pod zadaszeniem czy w
budynkach. W wielu mapach i prezentacjach zespołów podkreślony był brak infrastruktury,
która dawałaby młodzieży przestrzeń, by bezpiecznie i przyjemnie spędzać czas, chociaż
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też wskazywali oni na wiele istniejących już miejsc, z których lubią korzystać jak parki,
okolice jezior, a w niektórych miejscowościach rynki i obiekty typu OSiR. To co się powtarza
to, że ważne jest dla młodych bezpieczeństwo i czystość miejsc oraz możliwość
posiedzenia, miejsca do spotkań zadaszone lub w budynku typu świetlica. Często pojawia
się również problem w braku dostępności komunikacji miejskiej, autobusów. Były również
potrzeby typu ścieżki rowerowe czy sklepy w pewnych gminach. W niektórych grupach
wybrzmiało również, że czasami młodzi mają na kogo liczyć i znajdują w swoim otoczeniu
wspierających, pomocnych dorosłych, ale też często są negatywnie oceniani. Jednocześnie
pojawiają się głosy, że brakuje im miejsc do spędzania czasu i rozwoju.

V. Pomysły na zmiany

W tej części warsztatu osoby prowadzące przeprowadzały grupę przez burzę mózgów -
uczestnicy generowali pomysły na zmiany w swoich miejscowościach korzystając z różnych
perspektyw na generowanie pomysłów w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby i trudności
oraz braki. Na tym etapie pojawiały się przeróżne, liczne propozycje, zarówno proste,
pragmatyczne, jak i bardzo niecodzienne, trudne czy niemożliwe do zrealizowania - w tym
zadaniu ważne było kreatywne, nieograniczone myślenie, aby znaleźć najlepsze
rozwiązania.

W załączniku nr 4 są wszystkie pomysły, jakie proponowali uczestnicy. Spośród nich
zostały wybrane te najciekawsze, innowacyjne, nowatorskie, ale możliwe do wykonania.
Poniżej niektóre z najciekawszych i te które pojawiały się najczęściej:

● altanki,
● aplikacja z informacjami co się dzieje w gminie,
● aquapark/basen,
● centrum kongresowe/szkoleniowe,
● centrum rozrywkowe, w którym byłby np. bilard, ping pong, kręgle, przestrzeń dla

innych, koncerty itd.,
● chodniki,
● dofinansowanie na wózki elektryczne, dostosowanie wszystkich obiektów dla osób

niepełnosprawnych,
● festyny tematyczne,
● hulajnogi elektryczne,
● kilometrowa tyrolka,
● kino, kino na dworze,
● kładka - zjazd na plażę,
● kolorowe bloki,
● komunikacja miejska, nowe środki transportu (autobusy),
● ławki, eko ławki, ławki zasilane panelami słonecznymi z kontaktami do ładowania,

więcej ławek z dogodnościami (np. kontaktami albo poduszkami),
● miejsce, w którym można rozwijać swoje pasje,
● miejsca spotkań dla młodych,
● nowa świetlica,
● nowoczesne miejsca dla młodzieży - odpowiednik “altanek”,
● ogromny park miejski (dostosowany dla wszystkich),
● park/park linowy/park rozrywki,
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● podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
● pokaz świateł,
● publiczne toalety,
● pumptrack i skatepark,
● restauracja food track, restauracje,
● rozwój w zakresie atrakcji i rekreacji,
● sala koncertowa,
● skatepark,
● sklep,
● specjalny oddział służb porządkowych ścigających i tępiących akty wandalizmu,
● spotkanie z aktorami, reżyserami,
● strefa gier planszowych,
● ścieżki rowerowe,
● teatr,
● toalety publiczne,
● układanie puzzli 3D
● zielona energia,
● zoo.

Poniżej zdjęcie przedstawiające tablicę z częścią z propozycji, jakie się pojawiły podczas
tego etapu.
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VI. Prototypy

Po zebraniu pomysłów i uporządkowaniu ich na matrycy (wdrażane, niewyrażalne),
młodzież wybrała te, które przedstawiła jak prototypy.

Powstały następujące prototypy rozwiązań:
1. Prototyp Toaleta publiczna  - ekologiczna (Eryk, Julia, Jan)
2. Prototyp Park Linowy (Miłosz i Rafał)
3. Prototyp Park Linowy (Alek, Sophi, Maja)
4. Prototyp Altanka (Martyna, Kinga, Olga, Adam)
5. Prototyp Kino Plenerowe (Pola i Basia)
6. Prototyp Centrum Kongresowe i Aplikacja (Mati, Mikołaj, Damian)

Poniżej zdjęcia i opisy wszystkich stworzonych prototypów.
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Prototyp Toaleta publiczna  - ekologiczna (Eryk, Julia, Jan)
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Projekt zakłada stworzenie publicznej toalety ekologicznej opartej o model szamba
ekologicznego. Podczas pytań do prezentacji propozycja umiejscowienia jaka padła to
boisko koło placu w Modliszewie. Prototyp odpowiada na potrzebę czystości miejsc
publicznych, w których młodzi lubią spędzać czas, jednocześnie zależy im na komfortowym
zadbaniu o swoje potrzeby i czystości miejsc. Jest tutaj również aspekt planowania
ekologicznych rozwiązań dobrych dla środowiska.

Prototyp Park Linowy (Miłosz i Rafał)
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Grupa stworzyła prototyp parku linowego z kasą. Uczestnicy również chcieli stworzyć
tyrolkę.

Prototyp Park Linowy (Alek, Sophi, Maja)
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Drugi projekt parku linowego. Podczas rozmów padła propozycja lokalizacji w Łubowie.
Podobnie jak powyższy projekt ma odpowiadać na potrzebę rozrywki i zabawy oraz
przyciągać turystów jako atrakcja.
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Prototyp Altanka (Martyna, Kinga, Olga, Adam)
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Altanka jako zadaszone miejsce do spędzania czasu dla młodzieży to projekt kolejnej grupy.
Prototyp zakłada panele słoneczne na dachu, a więc ekologiczne rozwiązanie po to, aby
zasilać gniazdka do ładowania umieszczone przy ławkach. Podczas pytań na prezentacji
grupa nie określiła konkretnego rodzaju ławek, wspomnieli o drewnianych, ale również
doceniają różnorodność w kształtach ze względu na różne funkcjonalności (np. z oparciem,
bez oparcia). Potencjalne wskazane lokalizacje to nad jeziorem Popielewskim lub nad
jeziorem Małym (zamiast straganów). Prototyp odpowiada na potrzebę zaplanowania
miejsca do spotkań i spędzania czasu dla młodzieży, które byłoby zadaszone i w którym
można byłoby usiąść wygodnie. Łączy w sobie również aspekty ekologiczne przez
rozwiązanie zaproponowane przy panelach słonecznych.
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Prototyp Kino Plenerowe (Pola i Basia)
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Prototyp kina plenerowego zakłada sofy, koce, poduszki i dostępność rozwiązania cały rok.
Możliwe by było poszerzenie projektu o budkę z napojami. Odpowiada ona na potrzebę
rozrywki. Najdogodniejsza wskazana lokalizacja to Pobiedziska nad jeziorem.
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Prototyp Centrum Kongresowe i Aplikacja (Mati, Mikołaj, Damian)
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Ostatni prototyp przedstawia centrum kongresowe. Składa się on z pomieszczeń
przeznaczonych na mniejsze spotkania (np. cztery pomieszczenia na 10-15 osób),
sekretariatu, dwóch pomieszczeń laboratoryjnych z komputerami, sali konferencyjnej na ok.
40 osób, restauracji, przestrzeni do wypoczynku oraz sali kongresowej na większe szkolenia
i wystąpienia. W założeniu byłaby to przestrzeń publiczna możliwa do wynajęcia na
spotkania i szkolenia, do pracy, bezpłatnie do użytku publicznego, które to miejsce
prowadziłby Urząd. Pomysł na to powstał z inspiracji nowoczesnymi przestrzeniami
wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt. Wg grupy możliwa byłaby komercjalizacja. Prototyp
odpowiada na problem braku dostępnego, wolnego miejsca, gdy ktoś chce się spotkać i
zrobić projekt. Byłoby to miejsce wspierające naukę, edukację i rozwój. Ta grupa również
planowała również opracować prototyp aplikacji komunikacyjnej z informacjami.
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VII. Podsumowanie

Podsumowując, podczas warsztatu metodą design thinking młodzież przeszła przez
poszczególne etapy procesu. Uczestnicy stworzyli persony i mapę empatii, diagnozowali
potrzeby i trudności młodzieży z gmin obejmujących działalność LGD Trakt Piastów. W
kolejnym etapie określali poprzez mapowanie ulubione miejsca młodych ludzi, problemy i
braki występujące w ich miejscowościach, okolicach. Najczęstszymi problemami i
potrzebami, jakie pojawiały się w trakcie warsztatu były brak miejsc do spędzania czasu,
szczególnie zadaszonych lub w budynkach, np. altany, świetlice, brak miejsc do rozwoju
zainteresowań i aktywnego uprawiania sportu (np. ścieżki rowerowe, boiska), brak miejsc
rozrywki odpowiadających na potrzeby młodzieży, np. kino miejskie lub plenerowe, park
linowy, festyny i koncerty z atrakcjami dla młodzieży (dostosowane do nich), spotkania z
ciekawymi ludźmi, brak wystarczającej infrastruktury komunikacyjnej (autobusy) w
mniejszych miejscowościach, sklepów, utwardzanych dróg, toalet publicznych. To co również
wybrzmiewało w wypowiedziach uczestników warsztatu to potrzeba czystości okolicy, dbania
o dobro wspólne i bezpieczeństwa, a także docenianie walorów przyrodniczych ich okolicy
(jeziora, lasy) i spokoju.

Następnie uczestnicy poszukiwali rozwiązań, generując pomysły na zmiany, aby na końcu
wybrane przez nich propozycje przekuć w prototypy rozwiązań. W wyniku procesu powstało
sześć prototypów, które wynikają z potrzeb osób uczestniczących w warsztacie: toaleta
publiczna - ekologiczna, dwa parki linowe, altanka, kino plenerowe, centrum kongresowe.
Warto zwrócić uwagę, że część uczestników uwzględniała w swoich prototypach aspekt
dbania o środowisko starając się, by ich projekty były ekologiczne (jak toalety publiczne czy
energia w altance z paneli słonecznych) - to również jest przez nich zauważane i istotne.

Wypracowane rozwiązania, jak i propozycje, które pojawiły się w trakcie poprzednich etapów
mogą w przyszłości posłużyć jako propozycje konkretnych działań LGD i posłużyć do
planowania przestrzeni i infrastruktury dla młodzieży, sprzyjającej aktywnemu korzystaniu z
niej.
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Załączniki:

● Załącznik nr 1. Przykładowe karty autorefleksji - Persona
● Załącznik nr 2. Odpowiedzi na pytania zebrane w grupach na podstawie person -

mapa empatii
● Załącznik nr 3. - Mapy miejscowości (ogólne i przybliżone fragmenty)
● Załącznik nr 4. - Pomysły na zmiany z etapu generowania rozwiązań

Załącznik nr 1. Przykładowe karty autorefleksji - Persona
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Załącznik nr 2. Odpowiedzi na pytania zebrane w grupach na podstawie person -
mapa empatii
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Załącznik nr 3 - Mapy miejscowości (ogólne i przybliżone fragmenty)

Gniezno
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Gowarzewo - Gmina Kleszczewo

46



47



48



49



Kłecko
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Łubowo
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Pobiedziska
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Trzemeszno
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Załącznik 4. - Pomysły na zmiany z etapu generowania rozwiązań

Pomysły na zmiany z etapu generowania rozwiązań (wszystkie, uporządkowane
alfabetycznie):

- altana,
- altanki,
- antena 5G,
- aplikacja z informacjami co się dzieje w gminie,
- aquapark,
- basen,
- basen,
- biurowiec,
- budowa IKEI,
- budynek, w którym mieści się wszystko,
- centrum kongresowe/szkoleniowe,
- centrum rozrywkowe, w którym byłby np. bilard, ping pong, kręgle, przestrzeń

dla innych, koncerty itd.,
- chodniki,
- DINO,
- dofinansowanie na wózki elektryczne,
- dostosowanie całego obszaru do potrzeb niepełnosprawnych,
- dostosowanie wszystkich obiektów dla osób niepełnosprawnych,
- dowiadywanie się o miejscowości za pomocą mediów,
- droga do jeziora dla niepełnosprawnych,
- droga dzięki której ludzie by się nie gubili,
- eko ławki,
- elektroniczne place zabaw oraz ławki,
- festyny tematyczne,
- galeria,
- galeria,
- grupa lokalnych ekspertów,
- hulajnogi elektryczne,
- hulajnogi elektryczne,
- hulajnogi elektryczne,
- IKEA - park dla zwierząt i fontanny,
- impreza,
- jedzenie,
- jedzenie z IKEA,
- JRG-Modliszewo,
- kawiarnia,
- kilometrowa tyrolka,
- kino,
- kino,
- kino,
- kino,
- kino,
- kino (sala filmowa),
- kino na dworze,
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- kino na dworze,
- kino na dworze,
- kino na dworze,
- kino pod gołym niebem,
- klub o tematyce pewnego serialu/filmu,
- kładka - zjazd na plażę,
- kolorowe bloki,
- komunikacja miejska,
- komunikacja miejska,
- lepsze warunki do jazdy, aby np. wózek w samochodzie nie skakał,
- ławki,
- ławeczki z wi-fi,
- ławki w wielu miejscach,
- ławki z gniazdkami do ładowania z panelami słonecznymi,
- ławki z panelami słonecznymi,
- ławki zasilane panelami słonecznymi z kontaktami do ładowania,
- łóżka,
- łóżka w miejscach publicznych,
- łóżko w mieście,
- mapa topograficzna terenu,
- miejsce, w którym można rozwijać swoje pasje,
- miejsce do spotykania (się) młodych ludzi,
- miejsca spotkań dla młodych,
- miejskie kino,
- muzeum,
- natura,
- nowa świetlica,
- nowoczesna komunikacja,
- nowoczesne budynki,
- nowoczesne miejsca dla młodzieży - odpowiednik “altanek”,
- nowe meble,
- nowe środki transportu (autobusy).
- nowy internet,
- obiekty bez przeszkód architektonicznych i wielofunkcyjne,
- ogromny park miejski (dostosowany dla wszystkich),
- park,
- park linowy,
- park miejski,
- park przyrody,
- park rozrywki,
- parki,
- parki,
- parki,
- piętrowe łóżka,
- plac handlowy,
- pływalnie i aqua park,
- pociągi, samoloty,
- pociągi z wagonami sypialnianymi,
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- podjazdy,
- podjazdy,
- podjazdy dla osób niepełnosprawnych,
- podziemne kanały,
- pokaz świateł,
- pomniki, które nie mają sensu,
- program z pomysłami zabawy dla dzieci,
- przestrzeń do wspólnego oglądania filmów (kino),
- przytulne kino bez reklam,
- PSP w Modliszewku,
- publiczne toalety,
- pumptrack i skatepark,
- pusty plac z gładką nawierzchnią,
- restauracja food track,
- restauracja Waliszewianka,
- restauracja z danym stylem,
- restauracje,
- robot, który zbiera śmieci,
- rozwój w zakresie atrakcji i rekreacji,
- sala koncertowa,
- sanatorium,
- sieć domków jednorodzinnych,
- sieć kolejowa,
- skatepark,
- skatepark,
- sklep,
- sklep samoobsługowy,
- specjalne rehabilitacje,
- specjalny oddział służb porządkowych ścigających i tępiących akty

wandalizmu,
- spotkanie z aktorami, reżyserami,
- stacja benzynowa,
- stacja benzynowa,
- strefa gier planszowych,
- sygnalizacja świetlna,
- szpital,
- ścieżki rowerowe,
- teatr,
- teatr,
- teleporter,
- tereny przyległe do drogi, pełniące rolę parkingu dla mieszkańców,
- toalety,
- toalety publiczne,
- toalety publiczne,
- toalety publiczne,
- tunel nad miastem
- układanie puzzli 3D
- WC,
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- wielki hipermarket,
- więcej lasów,
- więcej ławek z dogodnościami (np. kontaktami albo poduszkami),
- winda,
- windy,
- wózki dla osób niepełnosprawnych z silnikiem spalinowym lub elektrycznym,
- współpraca
- zespół szkół podstawowych, ponadpodstawowych i wyższych,
- zielona energia,
- zoo,
- zoo,
- zoo,
- zwykły sklep z dużym asortymentem.
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